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Uppdrag
På uppdrag av Bohuskustens Vattenvårdsförbund 
har Marine Monitoring AB utfört en pilotstudie på 
blåmusslor, Mytilus edulis, där hemolymfa (mus-
selblod) analyserades med avseende på lysosomal 
stabilitet i förhållande till eventuella effekter av för-
oreningspåverkan. Studiens syfte är att undersöka 
huruvida analysmetoden är genomförbar och hållbar 
för eventuell tillämpning vid miljöövervakning av 
miljögifter i vatten samt belysa svårigheter som på-
träffats m.a.p. metoden.

Lokalerna i Stenungsund valdes utifrån BVVF:s 
kontrollprogram av miljögifter i biologiskt material 
2007-2009 (www.bvvf.se) efter en rapport gjord av

DHI (1985) där utsläppspunkter och spridn-
ingsmönster presenterades över Askeröfjorden samt 
i samråd med Länsstyrelsen.

 Målet med provtagningslokalernas placering är 
att täcka in utsläppens spridning från industrierna i 
Stenungsund med Galterön som lokal i norr, grun-
dområdet i mitten av fjorden (utanför Jordhammars 
holmar) samt Havden i den södra delen (fig. 1) för 
att på så sätt erhålla ev. påverkade musslor. Refer-
enslokalen kan anses vara opåverkad då den är belä-
gen i det yttre kustområdet i Gåsöarkipelagen utan-
för Lysekil (fig 2).

Fig. 1 De tre påverkanslokalerna (markerade med röd ring) i Askeröfjorden, Stenungsund med Galterön i norr, grundområdet i 
mitten och Havden i söder.
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Bakgrund
Det finns många fördelar med att använda musslor 
inom miljöövervakningen. Musslor finns i nästan 
alla hav, är lätta att samla in alternativt förvara i bu-
rar eller nät. De filtrerar och pumpar stora vattenvo-
lymer och bioackumulerar både i vattnet lösta- och 
sedimentbundna substanser. Musslor kan flyttas och 
placeras till olika områden varigenom exponerings-
platsen blir känd. De är välstuderade vilket innebär 
att mycket data finns tillgängligt från hela världen. 
Jämfört med fisk är exponeringsplatsen bestämd och 
de flesta analyser som utförs på fisk kan även använ-
das på musslor. Många metoder för att studera ef-
fekter finns beskrivna. Fältexponerade musslor kan 
studeras vidare i laboratoriet. 
Lysosomer, vilka analyseras i denna studie, är sub-
cellulära organeller i eukaryota celler (såsom mus-
selceller) vilka är involverade i en rad olika cellulära 
aktiviteter såsom matsmältning, reproduktion, mem-
branreparation, immunförsvar etc. De har en unik 
förmåga att ackumulera en mängd toxiska ämnen, 
däribland PCB:s, PAH:s och metaller vilka är skadli-
ga för celler (Moore et al 2004). Koncentrationen av 
toxiska ämnen i cellen resulterar i att lysosomernas 
membran försvagas och cellens innehåll inklusive 
de toxiska ämnena läcker ut i cytosolen. Detta leder 
till en nedsättning i cellens funktion och kan leda till 
att cellen dör.

Studier av lysosomers stabilitet används som bio-
markör/indikator för stress orsakat av föroreningar 
hos en mängd olika marina djur (Moore 1990, Lowe 
et al 1995). Förändringar i cellernas kapacitet att ta 
upp ett tillsatt färgämne (neutralrött) kan användas 
som en indikator på cellskador. Detta eftersom de 
friska/opåverkade cellerna kan ta upp och behålla 
större mängder infärgning under längre tid än cel-
ler påverkade av föroreningar. Tekniken att färga in 
celler och analysera hur länge de kan hålla färgen 
innan läckage av lysosomernas membran uppstår, är 
en enkel och icke-destruktiv metod. Musslorna kan 
även återföras till sin naturliga miljö efter försiktig 
insamling, transport och provtagning av hemolymfa.  

Metod

Nedan beskrivs tillvägagångssättet för insamling 
respektive analys av blåmusslor med avseende på 
lysosomal stabilitet.

Insamling
Under perioden 18 november till 7 december 2010 
hämtades blåmusslor, Mytilus edulis, från tre påver-
kanslokaler i Askeröfjorden, Stenungsund (fig. 1) 
samt från en referenslokal i Kalvhagefjorden utanför 

Fig. 2 Referenslokal, Kalvhagefjorden (markerad med röd ring) i Gåsöarkipelagen utanför Lysekil.
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Lysekil (fig. 2). Djupen varifrån musslorna hämtades 
varierade mellan ca 0,5 – 9,5 meters djup (tabell 1). 
Med avseende på lysosomal stabilitet utfördes ana-
lys av hemolymfa (musselblod). Vid två av provtag-
ningslokalerna i Stenungsund samt vid referenslo-
kalen insamlades musslorna från land med kratthåv 
alternativt plockades de för hand. Vid grundområdet 
ute i Askeröfjorden användes en fyrkantsskrapa (50 
x 30 cm) som släpandes efter en båt med utombords-
motor (tabell 1). Vid denna lokal användes även en 
dropkamera för att lokalisera musslorna på botten 
innan skrapning. Från varje lokal togs blodprov från 
minst 10 likstora individer (7,5 – 10 cm) (fig.3). 
Varje prov erhölls och analyserades enligt nedan 
beskrivna metodik (Moore et al 2004, BEQUALM 
1998-2001).

Analys
En fysiologisk saltlösning förbereddes inför ana-
lyserna vilken användes under hela perioden. Lös-
ningen justerades till pH 7,3 innan användning. En 
stamlösning baserad på neutralrött erhölls genom att 
blanda färgämnet med DMSO (Dimetylsulfoxid). 
Inför varje analystillfälle späddes denna lösning 
med saltlösning för infärgning av proverna. 

Musselskalen öppnades försiktigt m.h.a. en skal-
pell och en injektionsspruta innehållande 0,1 ml 
fysiologisk saltlösning användes för att ta ut 0,1 
ml hemolymfa från bakre slutarmuskeln. Detta för 
att uppnå en 50:50 blandning av celler och lös-
ning. Blodprov togs för alla individer innan nästa 
moment.  Lösningen placerades i 2 ml Eppendorf-
vialer. 40 µl av cell- och saltlösningen pipetterades 
därefter i mitten på objektsglas för varje prov. Provet 

placerades sedan i en ljustät fuktkammare (fig. 4) i 
15-20 minuter för att cellerna skulle fastna på glaset. 
Överflödig lösning skakades därefter av genom att 
knacka objektsglasets långsida på ett papper och 40 
µl neutralrödlösning tillfördes därefter i kanten av 
cellösningen för att färgas in under 15 minuter. Där-
efter lades ett täckglas på provet. 

Varje prov analyserades m.a.p. lysosomalt läckage 
i 40 gångers förstoring (vid lägsta möjliga ljustill-
försel eftersom neutralrött är ljuskänsligt) mellan 
1-5 minuter vid varje analystillfälle, från 15 minuter 
efter infärgning och upp till maximalt 180 minuter.  
Anledningen till att 180 minuter är maximal tid för 
analys beror på att cellerna efter denna tid kan bli så 
stressade med läckage som följd oavsett om de är 
påverkade av föroreningar eller ej. 

Avläsningens sluttid sattes när över 50 % av alla 
räknade celler uppvisade lysosomalt läckage eller 
när andra tydliga avvikelser skett från normaltill-
ståndet. Dessa innefattar lysosomala förstoringar, 
lysosomal vakuolisering, celler som misslyckats 
sprida sig samt utvecklad avrundning av celler. Vid 
lysosomalt läckage läcker den neutralröda lösningen 
ut i cellens cytosol och färgar den rosa. 

Vid varje analys räknades antal normala celler 
och avvikande celler för att få en proportion mellan 
dessa. Målet var att i varje prov räkna minst 100 cel-
ler under 2 minuter. Detta var dock inte alltid möjligt 
då variationen i cellprovens kvalitet ledde till skill-
nad i tidsåtgång. Provens cellmängd kunde variera 
från ett 40-tal och upp till över 250 celler under en 
inspektion.  

Mellan varje inspektion/tidpunkt placerades pro-
ven i den ljustäta fuktkammaren eftersom neutralrött 
är ljuskänsligt.

Fig. 3 En blåmusselindivid från pilotstudien där individstorle-
ken varierade mellan 7,5-10 cm. 

Fig. 4 Ljustät fuktkammare där cellproverna förvarades
mellan varje inspektion.
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Resultat
Syftet med denna studie var att undersöka fördelar 
och nackdelar  i den aktuella metoden för eventuell 
användning inom miljöövervakning av miljögifter. 
Av resultatet kan man se en indikation på skillnad 
mellan referensområdets prover och påverkansom-
rådets prover.  

De musslor som inhämtades från referensområdet, 
Kalvhagefjorden, hade en bättre förmåga att hålla 
infärgningen i cellerna (retentionstid, RT) under 
en längre tid, upp till 150 minuter (fig. 5), medan 
musslor från påverkansområdet Stenungsund över-
lag hade kortare RT, maximalt 90 minuter vid lokal 
Havden (fig 6c). Påverkanslokalernas RT låg mellan 
0 -90 minter (fig 6a, 6b, 6c) medans referenslokalens 
RT låg mellan 15 - 150 minuter. 

Vid referensområdet var medelvärdet för alla 10 
individer i RT 61 minuter i jämförelse med de påver-
kade lokalerna i Stenungsund där medelvärde i RT 
låg mellan 17 - 48 minuter (fig 7). 

De sista individerna från flera lokaler, däribland 
referensområdet, hann ej analyseras inom det före-
skrivna (ett) dygn. Dessa kan därmed ha fått en lägre 
retentionstid då för lång lagringstid kan ge naturlig 
stress hos cellerna med ökad läckage av lysosomer-
nas membran som följd. Av denna anledning ger de 
första analyserade musslorna ett mer pålitligt resul-
tat. Vid analys av endast de fem först analyserade 
individerna från varje lokal var skillnaden större 
mellan referenslokalen och påverkanslokalerna (fig 
7).

Tilläggas bör att det under denna period var mycket 
kallt och vid ett fåtal tillfällen återfanns is innanför 
skalet på musslorna. Vidare tillkommer utförarens 
analysförfarande som förbättrades/effektiviserades 
under hela pilotstudien.

Diskussion
Metoden att färga in musselceller har fördelen att 
det är relativt enkelt att samla in musslorna samt att 
provta dess hemolymfa. Det är möjligt att ta ut ca 
2-3 ml hemolymfa från musslor i storleken 5-6 cm 
(Bodil Hernroth pers. komm.). Värt att notera är att 
det finns en stor individuell variation i antalet hemo-
cyter (blodceller) hos musslor viket tydligt visade 
sig i pilotstudien. I blodproven kunde antalet räkna-
de celler variera mellan ca 50 till 100 räknade celler 
under 2 minuter. Under pilotstudiens gång räknades 
cellerna (normala/avvikande) mellan 1-5 minuter för 
varje inspektion (15, 30, 60, 90, 120, 150 och max 
upp till 180 minuter) och prov. Eftersom varje provs 
bedömning helst ska utföras under enstaka minuter 
är det av stor vikt att utföraren tränar upp en vana 
av analysförfarandet för att säkra resultaten. Enligt 
ICES metodbeskrivning (Moore et al 2004) bör man 
ej överskrida 1 minut per prov. Detta är en av de 
största svårigheterna med metoden då antalet celler i 
hemolymfan varierar mellan musslorna. Dock note-
rades en klar förbättring av utförarens tidsåtgång vid 
inspektion under pilotstudiens gång.

En annan svårighet i metoden är att för utövaren 
träna upp ett effektivt och jämnt analysförfarande då 
cellerna ska räknas och bedömas som normala eller 
avvikande. 

Förmågan att urskilja avvikande celler samt förmå-
gan att erhålla bra blodprov från musslorna förbätt-
rades allteftersom fler lokaler analyserades. Även 
tillblandningen av neutralröd lösning är ett mycket 
viktigt moment då en lyckad infärgning av cellerna 
underlättar bedömningen av lysosomers stabilitet. 

Ett minimum på 10 individer skall enligt metoden 
(Moore et al 2004) analyseras och efter pilotstu-
dien kan det konstateras att denna mängd är optimal 
för att hinna med insamling och analysering av alla 
individer inom ett dygn. Genom att dela upp de 10 
individerna i två omgångar kan man försäkra sig om 
att förskjutningen i tid inte blir alltför stor för varje 
prov.   

Tabell 1. Visar pilotstudiens lokaler med positioner, djup samt insamlingsmetodik.

Provtagningslokal Insamlingsmetod Datum Provtagningsdjup 

Galterön kratta, vadarstövlar, plockade för hand 2010-11-18 58° 06.193 11° 48.270 ca 1 m

Grundområdet skrapa efter båt 2010-12-07 58° 05.908 11° 48.546 ca 8,5-9,5 m 

Havden musslor fastsittande på rep från brygga 2010-12-02 58° 05.219 11° 48.692 0,5-1 m från ytan 

Kalvhagefjorden (ref) plockade för hand, vadarstövlar 2010-12-01 58° 13.746 11° 24.095 0,5-1 m

Position
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Fig. 5 Retentionstiden (RT) för referenslokalens 10 
analyserade musselindivider låg mellan 15 - 150 mi-
nuter. Det tre sista musslorna (8-10) analyserades inte 
inom föreskrivet ett dygn vilket kan förklara skillna-
den till övriga individer.  

Fig. 6a Retentionstiden låg mellan 0-60 minuter för 
den mest nordliga påverkanslokalen i Askeröfjorden, 
Stenungsund. Blodprov från mussla nr 10 var miss-
lyckat och således borttaget från analysen. 

Fig. 6b Retentionstiden låg mellan 15 - 60 minuter för 
grundområdets analyserade musslor. Blodprov från 
musslor nr 7 - 9 var misslyckade och således bort-
tagna från analysen. 

Fig. 6c Retentionstiden låg mellan 15 - 90 minuter för 
analyserna från den mest sydliga påverkanslokalen.

Blodprov
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kan ha lett till skillnader i lysosomal instabilitet mel-
lan lokalerna. Vidare måste noteras att djupen samt 
tidpunkterna mellan lokalernas analyser skiljer sig 
samt att den kalla årstiden med snö och is möjligen 
kan ha spelat in som stressfaktor.

De sista individerna från flera lokaler – däribland 
referensområdet, kunde inte som föreskrivs ana-
lyseras inom ett dygn och kan på så sätt ha fått en 
mkt lägre retentionstid eftersom för lång lagringstid 
kan ge naturlig stress hos cellerna. Detta leder till 
läckage genom lysosomernas membran d.v.s samma 
effekt som påverkan av föroreningar kan ge. 

För att använda denna metod krävs metodträning 
så att utföraren kan utföra en så jämn och effektiv 
bedömning som möjligt av varje cellprov. Denna 
träning bör fokuseras både på utförandet vid uttag 
av blodprov, för att få så bra cellprov som möjligt, 
samt på bedömningen av celler i mikroskop. 

Resultaten av denna studie visar att metoden har 
möjlighet att särskilja förhållanden mellan olika sta-
tioner även inom ett begränsat vattenområde och 
indikerar därför att den kan utgöra en viktig effekt-
parameter inom miljöövervakningen.

Noteras bör att årstiden för insamling av muss-
lor är mer lämplig under tidig vår före blåmusslans 
leksäsong vid västkusten (maj-juni) alternativt efter 
denna d.v.s.sensommar-höst. 

Lokalen vid Galterön (fig 1) med den lägsta RT i 
cellproverna (maximal uppehållstid 60 minuter) är 
med sitt provtagningsdjup mest jämförbar med refe-
rensområdet. Här är också skillnaden som störst. 
Tilläggas bör att från dessa båda lokaler har muss-
lorna insamlats relativt grunt (musslorna ska helst 
tas sub-littoralt för att minska variationen av luft-
exponering vid lågvatten) och kan således ha blivit 
påverkad av annan stress än miljögifter som exem-
pelvis variationer i temperatur. 

Lokalen Havden är belägen längre in och i södra 
delen av ”bukten” i Stenungsund (fig 1) och muss-
lorna återfanns här hängande på rep fritt i vatten-
massan ca 0,5 m från ytan (inga musslor hittades 
vid bottnarna här). Således är det tänkbart att denna 
lokal ej är lika påverkad av utsläppen som övriga 
lokaler i Askeröfjorden. Huvuddelen av utsläppen 
från industrierna sker i anslutning till Jordham-
marssviken norr om Havden och strömmätningar i 
fjorden har visat att ytströmmen i området huvud-
sakligen är nordlig (DHI 1985). Utanför Jordham-
mars holmar, på grundområdet, hämtades musslorna 
vid 8,5 - 9,5 meters djup (fig.1). Denna lokal kan 
förväntas vara den mest utsatta för utsläppskällorna 
då flera av utsläppskällorna från industrierna ligger 
djupare (DHI 1985). 

Vävnadsanalys från musslor vid dessa lokaler 
skulle kunna ge en indikation på om det är miljögif-
ter som ger skillnaderna i RT eller om naturlig stress 

Fig. 7 presenterar skillnaden i medelvärdet från alla, respektive de fem första, analyserade cellproverna för provtagningslokalerna 
i pilotstudien. Referenslokalen hade längst uppehållstid med 61 minuter i medel för alla 10 proverna och 94 minuter för de första 
fem analyserade. Den mest nordliga påverkanslokalen Galterön hade lägst RT i hela studien med ett medelvärde på 17 minuter för 
alla prover och endast 12 minuter i medelvärde för de fem första proverna. 
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Sammanfattningsvis
• Lysosomstabilitet är ett mått på föroreningspåverkan och har rekommenderats av ICES som en lämplig 

analys, vilken har använts i många internationella studier.
• Metoden kräver praktisk övning och färdighet. Den nu utförda pilotstudien har visat att säkerhet och 

effektivitet i analysförfarandet har ökat under hela studien och metoden kan anses vara klar för att an-
vändas. Det bör dock vara samma person som utför bedömningen vid varje undersökningstillfälle för att 
säkerställa en god kvalitet på analysen. 

• 10 musslor från varje provtagningslokal och insamlingstillfälle är optimalt att analysera för att ej över-
skrida det enligt metoden föreskrivna ett dygn för varje mussla. Detta medför dock att endast en lokal kan 
samlas in åt gången.   
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